
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-69 

04 юни 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 04.06.2019 

г., разгледа писмо с вх. № ЛРР-05-20-00-21/ 27.05.2019 г. от Керемидчиев и Райкова и 

СИЕ ООД за промяна в правно-индивидуализиращите доставчика данни. 

Служебна справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ потвърди, че по 

партидата на търговеца в АВ е отразено преобразуване на дружество чрез промяна на 

правната форма: от персонално (събирателно) в капиталово – ООД. 

СД Керемидчиев и Райкова и СИЕ е лицензиран доставчик на индивидуална 

лицензия 1-025-01-01 за доставяне на радиоуслуга с наименование РАДИО 999, със 

специализиран профил, за аудитория до 30 години, с местен обхват за територията на 

гр. Ямбол, честота 95.5 MHz. 

Търговският закон дава възможност търговско дружество (преобразуващо се 

дружество) да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в 

търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество). Новоучреденото 

дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява 

без ликвидация (чл. 264). 

Съгласно чл. 264з, ал. 5 от ТЗ, разрешения, лицензии или концесии, притежавани 

от преобразуващото се дружество, преминават върху новоучреденото дружество. 

СЕМ, като взе предвид, че при преобразуване чрез промяна на правната форма е 

налице универсално правоприемство за новоучреденото дружество (върху него 

преминават всички имуществени права, задължения и фактически отношения); то 

встъпва във всички правоотношения, които са породени до момента на вписване на 

заличаването, включително тези свързани със създаване и предоставяне за 

разпространение на радиопрограма, счита че цитираната по-горе индивидуална 

лицензия за доставяне на радиоуслуга следва да бъде изменена, като бъде вписано 

Керемидчиев и Райкова и СИЕ ООД за доставчик на програма РАДИО 999. Предвид 

заличаването на СД Керемидчиев и Райкова и СИЕ като търговец, същото да бъде 

заличено и от публичния регистър на СЕМ. 

С оглед разпоредбите на чл. 125к от ЗРТ, настъпилите промени за програмата 

подлежат на вписване в раздел Трети на Публичния регистър, воден от Съвета. 

Съгласно чл. 5 от ТТРТД, Керемидчиев и Райкова и СИЕ ООД следва да заплати такса 

в размер на по 150.00 лв. за изменението на лицензията. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 110, ал. 1 и 

чл. 32, ал. 1, т. 16, във връзка с чл. 125к, ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и телевизията,  

Съветът за електронни медии  

 

РЕШИ 

 

Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне 

на радиоуслуга 1-025-01-01 с наименование “РАДИО 999”,  както следва:  

Наименование (фирма) на доставчика: Керемидчиев и Райкова и СИЕ ООД, ЕИК  

205664726, седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 333. 
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Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-025-01-01 остават 

непроменени. 

 

На основание чл. 5, т. 2 от ТТРТД определя такса в размер на 150 (сто и петдесет) 

лв., платима в седемдневен срок от влизане в сила на решението, в брой – в касата на 

СЕМ на адрес гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет. 6, или по банков път. 

 

Банковата сметка на Съвета е: 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01 

BIC: BNBGBGSD 

Банка: БНБ - ЦУ 

 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промяната в Публичния регистър на СЕМ.  

 

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената 

промяна.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му 

 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


